PROTOKÓŁ Nr 77-21/2005

z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej Rady Miasta Gdańska,
które odbyło się dnia 20 grudnia 2005 roku, o godz. 14.00, w sali nr 003 – Nowy
Ratusz, przy ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku.
Obecni: według załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr1,
załącznik nr 2 do protokołu.
Na stan siedmiu (7) członków Komisji, w posiedzeniu uczestniczyło siedmiu (7), czyli
było quorum do podejmowania prawomocnych opinii i wniosków.
Posiedzeniu przewodniczył Radny Kazimierz Koralewski – Przewodniczący Komisji
Polityki Gospodarczej i Morskiej Rady Miasta Gdańska.
Po stwierdzeniu quorum, otworzył posiedzenie, powitał zebranych i poinformował,
że porządek obrad został przedłożony Radnym do skrytek, który stanowi załącznik nr
3 do protokołu.
Ponieważ nie ma uwag do zaproponowanego porządku, kto z Państwa Radnych
jest za przyjęciem następującego porządku obrad ?
1. Opiniowanie projektu uchwały RMG w sprawie zmiany uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu miasta Gdańska na rok 2005 – druk nr 1714.
Przedstawia: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska
2. Opiniowanie projektu uchwały RMG w sprawie wydatków budżetu miasta
Gdańska, które w 2005 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego
– druk nr 1715.
Przedstawia: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska
3. Opiniowanie projektu uchwały RMG w sprawie zmiany uchwały z dnia 24
listopada 2005 roku Nr XLV/1549/05 w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych - druk nr 1720.
Przedstawia: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska
4. Wolne wnioski, sprawy bieżące, korespondencja.
Głosowanie:
Powyższy porządek został przyjęty jednogłośnie – 5 głosami za.

PUNKT -1

Opiniowanie projektu uchwały RMG w sprawie zmiany uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu miasta Gdańska na rok 2005 – druk nr 1714 stanowi załącznik
nr 4 do protokołu.
Pani Teresa Blacharska – Dyrektor Wydziału Finansowego
Zreferowała przedmiotowy projekt uchwały, zawarty w druku nr 1714.

Przewodniczący Kazimierz Koralewski
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję.

DYSKUSJA:
Radna Zofia Gosz – członek Komisji
Jest zaproponowane zmniejszenie w Wydziale Edukacji. Jak to rozumieć, dotacje
zostały zmniejszone ze względu na zmniejszoną ilość uczniów?
Pani Teresa Blacharska – Dyrektor Wydziału Finansowego
Tak. My decydujemy, to wynika z przepisów, w jakiej wysokości przekazujemy
dotacje.
Radna Zofia Gosz – członek Komisji
Rozumiem, dziękuję bardzo.
Przewodniczący Kazimierz Koralewski
Czy są jeszcze jakieś pytania, uwagi do projektu uchwały?
Nie ma, zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania.

Ustalenia:
Opinia Komisji:
Przewodniczący Kazimierz Koralewski
Kto z Państwa Radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w
sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdańska na rok
2005, zawartej w druku nr 1714 ?
Głosowanie:
Komisja 5 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się –
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały, zawarty w druku nr 1714 bez poprawek.
Opinia Nr 77-21/429/124/2005 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

PUNKT -2

Opiniowanie projektu uchwały RMG w sprawie wydatków budżetu miasta
Gdańska, które w 2005 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego – druk nr
1715 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Przedstawia: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska
Pani Teresa Blacharska – Dyrektor Wydziału Finansowego
Zreferowała przedmiotowy projekt uchwały, zawarty w druku nr 1715.
Przewodniczący Kazimierz Koralewski
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Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję.

DYSKUSJA:
Radna Zofia Gosz – członek Komisji
Pan Dyrektor Rudziński na naszym którymś posiedzeniu powiedział, że w tym roku nic
nie da nic z inwestycji, ani z remontów na środki nie wygasające, ponieważ Pan
Prezydent i Skarbnik tak postanowili, ponieważ nie trzeba wtedy zaciągać kredytów na
sfinansowanie tego itd. Czy zmieniła się decyzja, bo ja nie mam nic przeciwko temu.
Pani Teresa Blacharska – Dyrektor Wydziału Finansowego
Są dwie prawdy. Jedna prawda, że nie zaciągamy kredytów na przekazanie środków na
wydatki nie wygasające, bo jak Państwo pamiętacie na sesji listopadowej zdjęliśmy
wszystkie środki związane z kredytami.
Nie ma finansowania deficytu kredytem. To jest na pewno fakt. Po drugie. Nie
przekazujemy na rachunek środków nie wygasających środków na remonty. Jedna jest
tylko nieprawda, bo przekazujemy środki na inwestycje.
Przewodniczący Kazimierz Koralewski
Czy ta odpowiedź Panią radną satysfakcjonuje.
Radna Zofia Gosz – członek Komisji
Dziękuję bardzo. Wyjaśniono mi.
Przewodniczący Kazimierz Koralewski
Czy są jeszcze jakieś pytania, uwagi do projektu uchwały?
Nie ma, zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania.

Ustalenia:
Opinia Komisji:
Przewodniczący Kazimierz Koralewski
Kto z Państwa Radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w
sprawie wydatków budżetu miasta Gdańska, które w 2005 r. nie wygasają z
upływem roku budżetowego, zawartej w druku nr 1715?
Głosowanie:
Komisja jednogłośnie – 6 głosami za – pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt
uchwały, zawarty w druku nr 1715 - bez poprawek.
Opinia Nr 77-21/430/125/2005 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

PUNKT -3

Opiniowanie projektu uchwały RMG w sprawie zmiany uchwały z dnia 24
listopada 2005 roku Nr XLV/1549/05 w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych - druk nr 1720 stanowi załącznik nr 8 do
protokołu.
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Przedstawia: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska
Pani Teresa Blacharska – Dyrektor Wydziału Finansowego
Zreferowała przedmiotowy projekt uchwały, zawarty w druku nr 1720.
Przewodniczący Kazimierz Koralewski
Ponieważ nie ma głosów w dyskusji, przechodzimy do głosowania.

Ustalenia:
Opinia Komisji:
Przewodniczący Kazimierz Koralewski
Kto z Państwa Radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w
sprawie zmiany uchwały z dnia 24 listopada 2005 roku Nr XLV/1549/05 w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, zawartej w
druku nr 1720?
Głosowanie:
Komisja jednogłośnie - 6 głosami za– pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt
uchwały, zawarty w druku nr 1720 - bez poprawek.
Opinia Nr 77-21/431/126/2005 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

ZMIANA PORZĄDKU OBRAD
Przewodniczący Kazimierz Koralewski
Do Komisji została skierowana jeszcze autopoprawka do budżetu na rok 2006.
Wpłynęła ona do Rady w dniu wczorajszym. Komisja opiniowała projekt budżetu
na rok 2006, wobec tego Komisja powinna również opiniować autopoprawkę.
Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem, rozpatrywaniem i zaopiniowaniem
autopoprawki Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 19 grudnia do projektu uchwały
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdańska na rok 2006 ( druk nr 1681) w
punkcie 4 porządku obrad.?
Głosowanie:
Powyższe zostało przyjęte jednogłośnie – 7 głosami za.

PUNKT -4

Opiniowanie autopoprawki Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 19 grudnia do
projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdańska na rok 2006
( druk nr 1681). Autopoprawka stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Przedstawia: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska
Pani Tresera Blacharska – Dyrektor Wydziału Finansowego
Proszę Państwa. Ta autopoprawka jest uwzględnieniem wniosków
Komisji
Budżetowej Rady Miasta Gdańska, zgłoszonych do Pana Prezydenta. Są również
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zmiany techniczne, klasyfikacyjne, ponieważ od 1 stycznia 2006 roku wchodzi nowa
klasyfikacja budżetowa.
Co jest korektą merytoryczną? Zwiększamy dochody. Tak, jak wspomniałam przy ul.
Chodkiewicza, kiedy wprowadzaliśmy środki do budżetu, to w 2006 roku otrzymamy
dotację z funduszu dopłat w wysokości 702 tysiące złotych i po stronie dochodów te
środki wprowadzamy i po stronie wydatków.
Większe zaplanowane dochody z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w
wysokości 500 tysięcy złotych i z drugiej strony one są przeznaczane na program
związany z walką z narkomanią.
Otrzymujemy dotację celową. Porozumienie z Gminą Pruszcz Gdański na
partycypację w kosztach rozbudowy oczyszczalni ścieków Gdańsk – Wschód – 300
tysięcy złotych i z drugiej strony przeznaczamy te środki na zwiększenie udziałów w
Spółce Gdańska Infrastruktura Wodociągowo- Kanalizacyjna.
Zwiększamy udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 9 milionów
132 tysiące złotych.
Zmniejszenie wydatków w wysokości 2 miliony 31 tysięcy złotych dotyczy inwestycji
pt. „Badania związane z budową tunelu pod wzgórzami w ramach trasy Nowej
Spacerowej – 200 tys. zł. jest to doprowadzenie do zgodności z Wieloletnim Planem
Inwestycyjnym, ponieważ przy uchwalaniu WPI zostało zdjęte 200 tysięcy złotych ze
Spacerowej, to musimy teraz doprowadzić do zdjęcia tej kwoty.
Druga inwestycja pt. „Przebudowa skrzyżowania Kartuskiej i Nowatorów – zdejmuje
się kwotę 1 milion 800 tysięcy złotych, to nie jest rezygnacja z zadania, tylko to są takie
duże oszczędności po przetargu i te środki przeznacza się na inne zadania: zwiększa
się na przebudowę wiaduktu Błędnik wraz z dojazdami, budowa skrzyżowań ulic Aleja
Zwycięstwa, 3 Maja – 800 tysięcy złotych, przebudowa mostu drogowego nad
zewnętrzną fosą Twierdzy Wisłoujście – 800 tysięcy złotych.
Zwiększamy również środki na wykup gruntów do zasobów w drodze umów cywilnoprawnych na kwotę 5 milionów złotych. Z tym, że ta kwota nie pochodzi z tych
oszczędności, tylko ze zwiększenia udziałów w podatku dochodowym od osób
fizycznych.
Z większych kwot przeznaczamy na system monitoringu wizyjnego- 200 tys. złotych ze
Spacerowej.
Oprócz podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Utylizacji- 300 tysięcy złotych,
wydatki majątkowe na podwyższenie kapitału zakładowego GIWK – 135 tysięcy
złotych.
Na stronie 6 jest zły zapis, bo oczyszczalnia Wschód powinna dotyczyć GIWK a nie
Zakładu Utylizacyjnego. Przepraszam bardzo, to zostanie poprawione, bo są
zaplanowane dochody od Gminy Pruszcz Gdański a nie ma po drugiej stronie
odzwierciedlenia, dlatego wprowadzamy tę zmianę autopoprawką.
660 tysięcy złotych – pożyczka, którą mieliśmy w budżecie 2005 roku, a
wprowadzamy do budżetu 2006 z Funduszu Ochrony Środowiska, jest to rekreacyjne
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zagospodarowanie Pasa Nadmorskiego. Ponadto na utrzymanie zieleni miejskiej 120
tysięcy złotych, iluminacje – 200 tysięcy złotych. To są wnioski Komisji Budżetowej i
jeszcze jest dotacja dla Muzeum Historycznego, na wniosek Komisji Kultury – 3
miliony złotych. Komisja wnosiła o zwiększenie budżetu w wysokości 5 milionów, Pan
Prezydent proponuje 3 miliony złotych.
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg i Zieleni , w związku ze zwiększeniem zadań.
Jednostka wystąpiła o środki w wysokości 475 tysięcy złotych, Pan Prezydent
proponuje 250 tysięcy złotych.
Przewodniczący Kazimierz Koralewski
Czyli jeszcze będzie druga autopoprawka, bo tam nastąpił jakiś błąd dotyczący
Zakładu Utylizacyjnego i GIWK?
Pani Tresera Blacharska – Dyrektor Wydziału Finansowego
Tak.
Przewodniczący Kazimierz Koralewski
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję.

DYSKUSJA:
Radna Barbara Meyer- członek Komisji
Dlaczego zwiększamy udziały w spółce GIWK?
Pani Tresera Blacharska – Dyrektor Wydziału Finansowego
Ponieważ otrzymujemy dotację od gminy Pruszcz Gdański związaną z udziałem w
oczyszczalni Gdańsk-Wschód a ponieważ całą infrastrukturą wodociągowokanalizacyjną zawiaduje spółka GIWK, w związku z tym są to środki należne spółce,
bo możemy przekazać tylko w formie zwiększenia udziałów.
Przewodniczący Kazimierz Koralewski
Z jakiś środków sfinansuje Pan Prezydent system Mystery Shopping z ang. „tajemniczy
zakup”, który ma być wprowadzony w związku z aferą korupcyjną w Urzędzie
Miejskim?
Radna Zofia Gosz – członek Komisji
To powinna wykrywać Policja a nie urzędnik urzędnika.
Przewodniczący Kazimierz Koralewski
Pan prezydent na łamach prasy się wypowiedział w tym temacie i jest taka informacja
zamieszczona w Internecie.
Pani Tresera Blacharska – Dyrektor Wydziału Finansowego
To będą środki z budżetu miasta na pozostałe usługi. W wydziale Kadr i Organizacji
jest pula i tam są środki na różne zadania i prawdopodobnie w ramach tych środków,
jeżeli to dojdzie do skutku, zostanie sfinansowane z tej puli.
Przewodniczący Kazimierz Koralewski
Czy Pani Dyrektor wie ile to będzie kosztowało?
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Radna Zofia Gosz – członek Komisji
Proszę zwrócić uwagę, że Pani Dyrektor powiedziała, że jeżeli to dojdzie do skutku.
Przewodniczący Kazimierz Koralewski
Czy są jeszcze jakieś uwagi do tej autopoprawki?
Pani Tresera Blacharska – Dyrektor Wydziału Finansowego
Przepraszam bardzo. Jeszcze Komisja Budżetowa zawnioskowała dodatkowo 300
tysięcy złotych na budowę fontanny.
Radna Zofia Gosz – członek Komisji
Gdzie?
Pani Tresera Blacharska – Dyrektor Wydziału Finansowego
We Wrzeszczu i będzie to w autopoprawce.
Radny Wiesław Kamiński – członek Komisji
Był to wniosek naszej Komisji, Komisja go przyjęła i zostało to zadania wprowadzone.
Radna Zofia Gosz – członek Komisji
Jeżeli to dojdzie do skutku, to będę mocno protestować, bo nasza przychodnia na Zaspie
może być zamknięta, bo nie ma windy a ja składałam wniosek, windy są zakupywane
przez miasto, tam potrzebne jest tylko 100 tysięcy złotych, projekt przychodnia zrobiła
za swoje środki.
Radny Wiesław Kamiński – członek Komisji
Przepraszam bardzo. Jeżeli Komisja Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia RMG po 8
godzinnym posiedzeniu zgadza się na budżet 5 - letni w wysokości 0, 0026% w zakresie
ochrony zdrowia na najbliższe pięć lat działań w ochronie zdrowia, to ta Komisja
powinna się rozwiązać. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Kazimierz Koralewski
Czy są jeszcze jakieś pytania? W związku z tym, ze nie ma pytań, poprawek do
autopoprawki, zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania.

Ustalenia:
Opinia Komisji:
Przewodniczący Kazimierz Koralewski
Kto z Państwa Radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem autopoprawki
Prezydenta Miasta Gdańska do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu
miasta gdańska na rok 2006?
Głosowanie:
Komisja 5 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym się –
pozytywnie zaopiniowała autopoprawkę Prezydenta Miasta Gdańska, przedłożoną
dnia 19 grudnia 2005 roku do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta
Gdańska na rok 2006(druk nr 1681).
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Opinia Nr 77-21/432/127/2005 stanowi załącznik 11 do protokołu

PUNKT -5

Wolne wnioski, sprawy bieżące, korespondencja.
Przewodniczący Kazimierz Koralewski
Czy są jakieś sprawy, wolne wnioski ze strony Państwa Radnych?
Ponieważ nie ma żadnych spraw z Państwa strony, porządek obrad Komisji został
wyczerpany, zamykam posiedzenie.
Na tym posiedzenie zostało zakończone – godz. 15.00
Przewodniczący
Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej

Kazimierz Koralewski
Protokół sporządziła:
Elżbieta Wajs - Deyck

8

